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كاد بلغريف يعتقل
والده ً
ظنا منه �أنه ي�صنع
اخلمر ،فكانت ده�شته
عظيمة واعتذاره كثرياً
ملا علم باحلقيقة

اعتقدت الن�سوة يف
«فريج البنعلي» ،بعد
�سماعهن بق�صة �صياح
�أمه �أنها �أ�صيبت باجلنون،
فيما هي كانت ت�ساعد
والده يف التحمي�ض

حت�سن دخل الأ�سرة
بعدما عرف اجلنود
الربيطانيون �أن والده
يحم�ض الأفالم داخل
منزله يف املحرق

�أوىل جمموعة
فوتوغرافية للجزيرة
العربية كانت للحجاز
ومن عمل امل�صري حممد
�صادق بيه يف عام 1880

على الغالف اخللفي لكتابي الفوتوغرايف اجلديد «اخلرب
وماجاورها» كتبت الن�ص التايل «يقولون �أن املر�آة هي �أعظم
اخرتاع ب�شري حتى الآن ،كونها �أتاحت للإن�سان لأول مرة
�أن يرى مالمح نف�سه بنف�سه ،ويتعرف على هيئته و�شكله
دومنا االعتماد على و�صف الآخرين له .وقيا�سا على ذلك
ميكن القول �أن اخرتاع �آلة الت�صوير الفوتوغرايف ،التي
تعتمد يف عملها على املر�آة وما تعك�سه من �ضوء ،ال يقل
�أهمية وعظمة� .ألي�ست هي التي جت�سد الأحداث وجتمدها
يف حلظة زمنية معينة بكل �أبطالها وظروفها ومواقعها
من خالل �صورة �سيـُفنى �أ�صحابها ،و�ستنمحي مواقعها،
و�ستتبدل ظروفها ،لكنها �ستظل وحدها الباقية وال�شاهدة
على وطر م�ضى؟»
�أما يف �صفحة املقدمة فقد عربت عما يخاجلنى من �أ�سى
وح�سرة لأن �إمتالك كامرية الت�صوير بالن�سبة جليلنا كان
حلما بعيد املنال ،و معرفة فنون ت�شغليها و�إدارتها كانت من
الأمور الع�صية على فهمنا .ولوال ذلك� ،أي لو كان قد توفر
جليلنا ربع هذا الكم الهائل من تقنيات الت�صوير وخياراتها
املتعددة املتوفرة للجيل احلايل ،لكنا نحتفظ اليوم برثوة
�ضخمة من ال�صور النادرة ملواقع و�أحداث و�شخ�صيات
لعبت دورا كبريا يف ر�سم معامل حياتنا احلا�ضرة.
على �أنه ،حل�سن احلظ ،كان بيننا من الرجال من ع�شقوا
الت�صوير ف�أخذوا على عواتقهم رغم كل ال�صعاب وامل�شاق
وقلة احليلة ت�سجيل الزمن ،وقائع و�أحداثا و�أمكنة ،بل
واملحافظة على تلك ال�سجالت ومنع فنائها ،الأمر الذي �صار
معه من ال�سهل على اجليل اجلديد عقد املقارنات بني ما كانت
عليه �أو�ضاع وجمتمعات �آبائهم و�أجدادهم وما يعي�شون فيه
اليوم من بحبوحة العي�ش ورغد احلياة.
والغريب يف �أمر ع�شـّاق الكامريا يف املا�ضي ،ممن ندين
لهم حقا ب�صور الزمن القدمي� ،أنهم كانوا يف �أغلب الأحيان
من الأقليات .فمثال يف لبنان حيث در�ستُ مع ثلة من �أف�ضل
�شباب البحرين و�أملعهم كان معظم من �سجلوا وقائع حياتنا
الطالبية بال�صورة ال�ضوئية هم م�صورون من اللبنانيني
الأرمن .ويف اخلليج يــُعزى الف�ضل الأول يف ت�صوير
رجاالت و�أمناط احلياة و�أماكن الزمن القدمي مل�صورين
حمرتفني من ال�ضفة الغربية لبحر اخلليج �أو من الأقليات
االيرانية وال�شامية واليهودية والهندية من �أمثال «زماين»
يف املنطقة ال�شرقية من ال�سعودية ،و»بو�شهري» و»الأ�سطى
بدر يف الكويت ،و»فتوئي» و»حميد دوراين» يف الإمارات.
وهذا ي�شبه الو�ضع يف البحرين �أي�ضا ،حيث ت�صدر عر�ش
الت�صوير م�صورون من �أمثال «عبداهلل اخلان» و»عزيز
حممد نور ب�ستكي» ،وامل�صور «�إعجاز» وغريهم .واليوم
هناك الأخ «عبداهلل د�شتي» الذي نراه مت�سلحا بعد�ساته يف
خمتلف الفعاليات الأدبية والثقافية واالجتماعية.
وقبل �أن ن�سلط ال�ضوء على م�سرية «عبداهلل اخلان»
وهو مـِنْ �أبناء البحرين املخل�صني ممن ندين له بالف�ضل
خلو�ضه جمال الت�صوير الفوتوغرايف منذ بواكري �شبابه،
ودرا�سته تقنيات الكامريا وكيفية التعامل معها درا�سة
علمية فحفظ لنا بالتايل ذاكرتنا ال�ضوئية ،البد من التوطئة
للمو�ضوع بحديث موجز عن تاريخ الت�صوير الفوتوغرايف
يف العامل والوطن العربي.
املعروف �أن الإن�سان �سعى منذ �أقدم الع�صور �إىل
حفظ �صور حياته عرب الر�سم على جدران الكهوف بالفحم
و�أوراق ال�شجر �أو عرب ت�شكيالت من ال�شمع ،وا�ستمر كذلك
حتى متكن عالـم الب�صريات العربي �إبن الهيثم من ت�سجيل
العديد من املالحظات حول انتقال �صورة مقلوبة ل�شجرة
خارج زنزانته من بعد دخول ال�ضوء من خالل ثقب يف جدار
ال�سجن و�سقوطه على اجلدار املقابل .تلك املالحظات التي
دونها ابن الهيثم يف كتابه «املناظر» �أو�صى بها الإيطايل
«ليوناردو دافين�شي»عام  1490ف�أدخل الإيطايل «جريوم
كاردان» يف  1550عليها مبد�أ العد�سة الب�صرية حمدبة
الوجهني ،ممهدا بذلك الطريق �أمام االيرلندي «روبرت بويل»
وم�ساعده ل�صناعة الكامريا البدائية الأوىل يف  .1660غري
�أن الثورة احلقيقية يف عامل الت�صوير الفوتوغرايف قدميا
حدثت يف  1826على يد الفرن�سي «جوزيف نييب�س»
الذي جنح بعد ثماين �ساعات من احل�صول على �أول �صورة
ملنظر طبيعي كانت تطل عليه �إحدى نوافذ منزله يف جنوب
فرن�سا ،لكن كان عليه �أن يثبت تلك ال�صورة فخا�ض معركة
طويلة ا�ستخدم فيها بيا�ض البي�ض و�أمالح كلوريد الف�ضة
واجليالتني وبودرة البطاط�س حتى انت�صر عرب ا�ستخدام
فكرة العامل الأملاين «جوهان هيرنيت�ش» التي ابتكرها يف
 1724ومفادها تعري�ض الف�ضة مع الطبا�شري �إىل الظالم
ومن ثم ال�ضوء املفاجئ فتتثبت ال�صورة .وهكذا ظهرت �أول
�صورة فوتوغرافية حقيقية يف  1826على يد هذا العامل
الفرن�سي الذي ا�ستخدم الدوار اخل�شب ليحفظ الفيلم ،بينما
كانت �آلة الت�صوير من �صنع الأخوين الفرن�سيني ت�شارلز
وفين�سينت �شيفالري .ثم تطورت الكامريا يف منت�صف القرن
 19على يد علماء كثريين مثل الفرن�سي» �أندريا �أدولف»
الذي اخرتع طريقة �أن يكون الفيلم على �شكل بطاقات
�صغرية متتالية.
بعد ذلك وا�صل العلماء جهودهم امل�ضنية وحماوالتهم
الد�ؤوبة حتى متكنوا من �صنع �أوىل �آالت الت�صوير احلديثة
يف  1924جم�سدة يف «كامريا اليكا  35مم» التي ابتكرها
الأملاين «�أو�سكار»� .أما �أول �صورة ملونة فالتقطت يف 1861
على يد عامل الفيزياء اال�سكتلندي «جيم�س ماك�سويل»
مب�ساعدة مواطنه امل�صور «توما�س �سوتون».
عربيا ــ طبقا ملجلة العربي الكويتية ــ التقطت �أول
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] عبداهلل اخلان اىل اليمني ووالده حممد اىل الي�سار ويف املنت�صف �صورة له مع جاللة امللك املفدى يف عام 1968
�صورة يف اال�سكندرية بح�ضور حممد علي با�شا يف
نوفمرب ،1839و�صدر �أول ملف م�صور يف 1844على
يد «جورج �سكني كيث» وكان عن البرتاء االردنية� .أما
�أول م�صور �أقام يف القد�س وفتح بها �ستوديو يف �أوائل
اخلم�سينات من القرن  19فقد كان «جيم�س غراهام» ،لكن
�أول من قام بدرا�سات ت�صويرية علمية يف القد�س هو امل�صور
الفرن�سي «�أوغ�س�ست �سالزمان» يف  ،1856علما ب�أن القد�س
�شهدت تركيزا كبريا من قبل امل�صورين الأوروبيني ملا
للمدينة من قدا�سة لدى �أ�صحاب الديانات ال�سماوية الثالث.
ورمبا لهذا ال�سبب ظهرت �أول مدر�سة لتعليم الت�صوير
ال�شم�سي يف العامل العربي يف القد�س وافتتحها الأ�سقف
الأرمني «ي�ساي جرابيديان» يف �أواخر خم�سينيات القرن
 19وتخرج منها م�صورون حمليون ما لبثوا �أن حلوا حمل
امل�صورين الأجانب و�سيطروا على ال�سوق التجارية يف
�أواخر القرن  19ومطلع القرن  .20وكان جرابيديان قد
�أم�ضى �شبابه يف ا�سطنبول ثم توجه �إىل القد�س يف 1844
حيث بد�أ الدرا�سة ،وبقي يف املدينة حتى  ،1859مم�ضيا
تلك الفرتة يف جتارب عن الت�صوير ال�ضوئي يف كاتدرائية
�سانت جيم�س للأرمن ،ويف  1859عاد �إىل ا�سطنبول حيث
�أم�ضى �أربعة �أ�شهر تدرب فيها على �أ�ساليب الت�صوير ثم
عاد جمددا �إىل القد�س .وقد �أ�شار الرحالة الفرن�سي «جول
هو�ش» يف �سنة � 1844إىل دور ي�ساي جرابيديان يف
تدري�س الت�صوير بقوله« :يف �ستديو البطريركية الأرمنية
يدّر�س ي�ساي جرابيديان بع�ض ال�شباب الأرمن من �أنحاء
الإمرباطورية علم الت�صوير ،وخالل فرتة توليه مهام
البطريركية الأرمنية (1865ــ )1885ازدهر فن الت�صوير
الفوتوغرايف يف �سورية وتفوق من بني تالمذة جرابيديان
كل من الأخوين جرابيد وكيفورك كريكوريان ،و�أول فنان
فوتوغرايف عربي حمرتف و�إ�سمه خليل رعد».
ويف بريوت ا�ستقر امل�صور الفرن�سي «بونفي�س» مع
زوجته وابنه �سنة  ،1867و�أن�ش�أ بها �ستوديو يف حملة باب
�إدري�س لي�صبح على مدى �أربعني �سنة من �أهم �ستوديوهات
الت�صوير الفوتوغرايف يف املنطقة ،وكان بونفي�س قد جاء
لبنان يف الع�شرين من عمره �ضمن القوة الع�سكرية التي
�أر�سلتها فرن�سا يف 1860م لوقف احلرب الأهلية هناك،
والتي �ضمت بع�ض امل�صورين املعروفني مثل «جو�ستاف
لوجري» ،ولكن بونفي�س �أحب لبنان و�آثر �أن يعود �إليها مع
زوجته وابنه لي�ستقر فيها .بعد عدة �سنوات من ا�ستقراره يف
بريوت ( )1871كتب بونفي�س لـ «اجلمعية الفوتوغرافية
الفرن�سية» �أن لديه � 591صورة �أ�صلية عن م�صر وفل�سطني
و�سورية ولبنان مع �آالف الن�سخ.
�أما يف اجلزيرة العربية ف�إن �أوىل جمموعاتها
الفوتوغرافية هي تلك اخلا�صة باحلجاز يف عام ،1880
ويعود الف�ضل فيها للمهند�س وال�ضابط امل�صري «حممد
�صادق بيه» الذي التقطها �أثناء رحلته الر�سمية للحج يف
العام املذكور .و»�صادق بيه» هذا كان �ضمن �أفراد بعثة
اجلي�ش الرابعة التي اختارها الكولونيل جان �ساف،
احد قيادات جي�ش حممد علي با�شا ،للدرا�سة يف معهد
البوليتكنيك ،حيث تخرج كمهند�س حربي واتقن الت�صوير
الفوتوغرايف لكن �إذا ما حتدثنا عن املنطقة ال�شرقية من
ال�سعودية ف�إن الف�ضل يف احلفاظ على ذاكرتها ال�ضوئية
منذ بواكري منوها يعود �إىل امل�صورين الغربيني وال�سيما
م�صوري �شركة �أرامكو النفطية.
قبل عدة �أ�شهر د�شن ال�صديق «عبداهلل اخلان» كتابا عن
م�سريته يف عامل الت�صوير باللغتني العربية واالجنليزية
حتت عنوان «معجم العني» .يقع الكتاب يف نحو 400
�صفحة من القطع الكبري ،وهو من �إعداد ال�صديق املبدع
ح�سني املحرو�س .واحلقيقة �أن مثل هذه امل�ؤلفات ال ت�ؤرخ
مل�سرية �صاحبه فح�سب و�إمنا ت�ؤرخ وتوثق �أي�ضا مل�سرية
وطن و�شعب من خالل ما يحتويه من �صور وتعليقات عن
�أماكن و�شخ�صيات و�أحداث �أثرية ،ف�ضال عن �أن ال�صورة،
لي�ست كالوثائق املكتوبة .إ� ْذ من ال�صعب تزييف م�ضمونها.
وكلمة «اخلان» وحدها تكفي ملعرفة �أ�صول هذا امل�صور
الفذ .فهي تــُطلق على الأمراء من ن�سل �آل عبا�س الذين
حكموا مدينة ب�ستك وما جاورها من قرى يف بر فار�س
العربي .ومن يقر�أ كتاب «تاريخ اجلهانكريية» عن �أحداث
ووقائع وم�شايخ ب�ستك وخــُنج ولنجة والر مل�ؤلفه «�أعظم
خان بني عبا�سيان ب�ستكي» ،والذي �أعده وراجعه ون�شره
بالعربية ال�صديق �إبراهيم ب�شمي يف عام � ،1993سيجد

ذكرا متكررا وطويال خلانات ب�ستك و�أدوارهم النا�صعة
يف تاريخ ال�ضفة الغربية من اخلليج ،ف�ضال عن تفاعلهم
وتوا�صلهم مع �أحداث ورجاالت �ضفته ال�شرقية.
ويبدو �أن «عبداهلل اخلان» ت�أثر يف ع�شقه للت�صوير
بوالده حممد الذي كان يق�صد الهند ككل رجاالت الزمن
املا�ضي ،ويعود منها يف كل مرة بخرب غريب �أو �سلعة
مده�شة .ويف هذا ال�سياق يقول م�صورنا �أن �أباه عاد من
الهند يف عام  1939بفتنة الكيمياء ،وبف�ضة املرايا،
وبالت�صوير الفوتوغرايف ،ففتــّن كل من يف بيتهم ال�صغري
بفريج «البنعلي» باملحرق بعملية الت�صوير والأ�ساطري
الهندية املرتبطة بها ،خ�صو�صا و�أنه كان قد جلب معه
كامريا كبرية من تلك التي كانت تــُعرف بـ»بوك�س كامريا».
ثم يتحدث «اخلان» عن ظروف العامل يف تلك الفرتة
التي �شهدت احلرب العاملية الثانية ،ف�أ�صبح معها احل�صول
على الأحما�ض والأفالم �أمرا �صعبا فيقول« :مل يفقد �أبي
الأمل ،ومل يوقف الت�صوير ،بل راح ي�ستغل خربته يف
�صناعة املرايا بطالء مواد كيميائية ح�سا�سة على �ألواح
زجاجية ،ثم تعري�ضها ل�ضوء عد�سة كامريته .جربها مرارا
حتى جنح ،لكنه كان ميحو ال�صورة من على تلك الألواح
كي يعيد ا�ستخدامها جمددا».
والغريب يف حكاية «عبداهلل اخلان» �أن والدته �أي�ضا
كانت من�شغلة وم�شتغلة بالت�صوير .وملخ�ص الق�صة
�أن والده «حممد» مل يكن ميلك �ساعة لي�ضبط تواقيت
التحمي�ض يف �شبه غرفة ا�ستقطعها من دورة املياه لتكون
مبثابة الغرفة املظلمة ،فكان يكلف زوجته باملهمة ،وهي
من جانبها كانت م�ضطرة حل�ساب الوقت مبجرد �أن ي�ضرب
زوجها كفه على جدار الغرفة املظلمة ،وذلك بقطع م�سافات
داخل البيت م�شيا ،وكل م�سافة بدقيقة تتلوها �صيحة من
املر�أة املعذبة وهي تقول :واحد � ..إثنان  ..ثالثة ،وهكذا �إىل
�أن تنتهي مدة التحمي�ض ،ليوكل للمر�أة مهمة �أخرى هي
جتفيف ال�صور .ومن املفارقات التي يذكرها «عبداهلل اخلان»
يف هذا ال�سياق �أن الن�سوة يف فريج «البنعلي» بلغتهن ق�صة
�صياح �أمه فاعتقدن �أنها جـُـنــّت.
يف مثل هذه الأجواء ن� أش� وترعرع «عبداهلل خان».
�أ�سرة فقرية ت�سكن حيزا �ضيقا للغاية بال كهرباء او ماء،
وربها يعمل يف مهنة بالكاد يكفي مردودها لإعالة �أ�سرته.
غري �أن الأمر تغري فج�أة� ،إذ حت�سن مدخول الأ�سرة كثريا
بعدما عرف جنود اجلي�ش الربيطاين املرابطني يف معك�سر
ب�شمايل املحرق �أن هناك رجال يدعى «حممد اخلان» يعمل
يف الت�صوير ،ف�صاروا يرتددون عليه ومعهم بكرات �أفالمهم
لتحمي�ضها وطبعها .هنا وقعت �أحداث يرويها «اخلان»
بكثري من الت�شويق فيقول �أن والده اكت�شف �أن ال�صورة
اجليدة حتتاج �إىل �إمتام عملية التحمي�ض با�ستخدام مياه
نقية ،ففكر كثريا وجل�أ �إىل �أنا�س كرث ي�ست�شريهم وا�ستعان
بـ»التناكني» كي ي�صنعوا له �أوان متكنه من احل�صول على
املياه النقية بوا�سطة التبخري ،لكنه مل يكن يدري �أن عيونا
كانت تراقبه �إىل �أن جاء اليوم الذي ح�ضر فيه �إىل بيته
امل�ست�شار «ت�شارلز بلغريف» مع نفر من الع�سكر ل�ضبطه
اعتقادا منهم �أنه ي�صنع اخلمر داخل منزله .لكن ده�شتهم
كانت عظيمة ،واعتذارهم كان كبريا حينما علموا بنبل
مقا�صد «حممد اخلان» واجتهاده .وهكذا وجد الأخري نف�سه
خالل فرتة وجيزة يـُ�ستدعى للعمل بالداخلية يف ق�سم
الت�صوير ،حيث كان هذا الق�سم يعاين وقتذاك من م�شكلة
حتمي�ض وطباعة �صور امل�ساجني ،وكان ال يجد مفرا من
�إر�سال الأفالم �إىل الب�صرة لذلك الغر�ض.
ف�إذا ما �أخذنا املعطيات ال�سابقة يف احل�سبان ،ف�إنه مل يكن
م�ستغربا �أن يتبع الإبن خطى والده ،فيدخل ميدان الت�صوير
اثناء درا�سته الثانوية وبعد �إمتامها يف عام  .1957وحول
هذا يقول «عبداهلل اخلان» �أنه كان ينوي درا�سة الطب يف
م�صر �أو العراق لكن العراقيل التي واجهته دفعته لاللتحاق
ب�شركة بابكو التي اهتمت مبواهبه يف الت�صوير فن�سقت
مع �شركة «كوداك» كي يلتحق بها .وي�ضيف �أنه رف�ض
هذه الفكرة لأنه �أراد درا�سة الت�صوير
يف �أكادميية متخ�ص�صة ،وملا اقتنعت
بابكو مبوقفه �أر�سلته للدرا�سة يف كلية
«�إيلنج تكنيكال كوليدج» املتخ�ص�صة
يف الت�صوير يف لندن ،والتي تخرج منها
للرجوع للمقاالت ال�سابقة
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